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ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Зоната за въздействие е

обособена градска

територия с определено

функционално

предназначение, със

сходни характеристики и

състояние на физическата

среда, социалната и

етническа структура на

населението и характер и

структура на основните

фондове.
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ТРИ ОСНОВНИ ГРУПИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЗОНИ СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
КРИТЕРИИ ОТ МЕТОДОЛОГИЯТА НА МРРБ ИНДИКАТОРИ ЗА СИЛИСТРА

I група:
състояние на 
техническата 
инфраструктура и 
околната среда

Липсващи или лошо състояние на съществуващите системи на 
техническата инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки

Състояния на уличната мрежа, Паркиране, ВиК и хидромелиорации, Енергийна и електропреносна
инфраструктура, Газоснабдяване

Липсващи или недостатъчно развити  елементи на МОПТ (редовни 
маршрутни линии и свързаната с тях инфраструктура) Развитие на МОПТ – Градски и междуградски транспорт; Пешеходни и велосипедни потоци;

Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние 
елементи на градската жизнена среда (озеленени площи за широко 
обществено ползване, междублокови пространства, детски площадки, 
улично и алейно осветление)

• Елементи на градската жизнена среда – Озеленени площи;
• Елементи на градски дизайн – състояние на уличното и алейно осветление; качество на градското 
обзавеждане; детски площадки;

• Сигурност – ниво на престъпност; обществен ред ; ниво на пътна безопасност.
• Функционалност на средата

Среда с нарушени екологични параметри Околна среда – въздух; енергoефективност; природни елементи; шум; отпадъци; води

II група:
социално-
икономически

Високо ниво на бедност и изолация тези критерии са оценени посредством данни предоставени от НСИ (преброяване 2011г.)

Високо ниво на продължителна безработица • Дял на заетите и дял на безработните;

Незадоволителни демографски показатели (висока смъртност, по-
ниска продължителност на живота, нарушена образователна 
структура, прекалено висок брой членове на едно домакинство и др.)

• Възрастова структура на населеното и коефициент на зависимост;
• Потенциал за развитие

Ниско ниво на икономически дейности • Икономическа активност/ дял на хората в работоспособна възраст

Преобладаващата част от населението са етнически, малцинствени 
групи или имигранти, бегълци

• Етнически състав;
• Потенциал за развитие.

Нисък стандарт на образование, голям брой ученици, които напускат 
преждевременно училище

• Образователен статус от данни предоставени от НСИ (преброяване 2011г.)
• Потенциал за развитие.

Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд
• Енергийна ефективност на сградния фонд;
• Брой домакинства, използващи ВЕИ (%);
• Брой домакинства с енергоспестяваща дограма (%);

Високо ниво на престъпност и нарушения на обществения ред • Ниво на престъпност; Обществен ред; Ниво на пътна безопасност;

III група:
физически и 
икономически 
параметри на 
жилищния фонд

Наличие на жилищен фонд, разположен в различни типове 
многофамилни жилищни сгради, строени по способ с потребност от 
обновяване

Преобладаваща типология на сградите; Вид строителство, етажност, степен на саниране; Гъстота на 
обитаване; Енергийна ефективност на сградния фонд; Брой домакинства, използващи ВЕИ (%);  Брой 
домакинства с енергоспестяваща дограма (%);

Други жилищни сгради, построени преди повече от 20 години • Година на изграждане;
Лошо състояние на сградния фонд • Състояние на жилищния фонд;
Ниски цени на недвижимата собственост • Цени на недвижимата собственост; Собственост; Вид собственост;
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ОЦЕНКИ НА ЗОНИ СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР ПО I, II И III ГРУПА КРИТЕРИИ
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР ПО I ГРУПА КРИТЕРИИ

I ГРУПА КРИТЕРИИ: 

СЪСТОЯНИЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА И 

ОКОЛНАТА СРЕДА
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР ПО II ГРУПА КРИТЕРИИ

II ГРУПА КРИТЕРИИ: 

СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКИ
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР ПО III ГРУПА КРИТЕРИИ

III ГРУПА КРИТЕРИИ: 

ФИЗИЧЕСКИ И 

ИКОНОМИЧЕСКИ 

ПАРАМЕТРИ НА 

ЖИЛИЩНИЯ ФОНД
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР – ОБЩА ОЦЕНКА
много лошо – Юг 1 и Изток;
лошо – Юг 3;
задоволително – Север;
добро – Юг 2 и Юг;
много добро – Център.
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КРИТЕРИИ ОТ МЕТОДОЛОГИЯТА НА 
МРРБ ИНДИКАТОРИ ЗА СИЛИСТРА

Наличие на инвестиционен интерес Наличие на инвестиционен интерес

Наличие на свободни (неусвоени или 
изоставени) терени в границите на 
зоната

Свободни терени в границите на зоната - неусвоени или изоставени.

Наличие на техническа инфраструктура, 
нуждаеща се от обновяване, 
рехабилитация или реконструкция

Състояния на уличната мрежа 
ВиК и хидромелиорации 
Енергийна и електропреносна инфраструктура 
Газоснабдяване; 
Паркиране 
автогара Силистра/ пристанище Силистра / ж.п. инфраструктура 
Комуникации

Необходимост от 
изграждане/доизграждане на 
довеждащата техническа 
инфраструктура, осигуряване на достъп 
до зоната

Развитие на МОПТ – Градски и междуградски транспорт; Пешеходни и велосипедни потоци;

Предвидени терени ("на зелено" - в 
смисъла на усвояването на нови терени 
за стопански дейности) в действащите 
устройствени планове за 
икономически/бизнес функции за 
развитие на производства и 
предприятия

Предвидени терени в действащите планове за икономически/бизнес функции за развитие на производства и 
предприятия

Среда с нарушени екологични 
параметри

Елементи на градската жизнена среда – Озеленени площи;  Състояние и достъпност; Свободни пространства и 
сгради; Собственост, функции и състояние; Елементи на градски дизайн; Състояние на уличното и алейно осветление; 
Сигурност - Ниво на престъпност; Обществен ред; Ниво на пътна безопасност;
Околна среда – Въздух; Енергия ; Природни елементи ; Шум; Отпадъци; Води;
Сграден фонд – Състояние на сградния фонд;  Преобладаваща типология на сградите; Вид строителство; Година на 
изграждане; Степен на саниране; Вид собственост; Енергийна ефективност на сградния фонд;
Функционалност на средата

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
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ОЦЕНКИ НА ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
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ОЦЕНКА НА ЗОНИТЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
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КРИТЕРИИ ОТ МЕТОДОЛОГИЯТА НА МРРБ ИНДИКАТОРИ ЗА СИЛИСТРА 
Липсващи или лошо състояние на 
съществуващите системи на техническата 
инфраструктура, улични, тротоарни и алейни 
настилки

Транспортна инфраструктура, Паркиране , Автогара Силистра / Пристанище Силистра / ж.п. инфраструктура,
ВиК и хидромелиорации, Енергийна и електропреносна инфраструктура, Газоснабдяване, Комуникации

Липсващи или недостатъчно развити  елементи на 
МОПТ (редовни маршрутни линии и свързаната с 
тях инфраструктура)

Развитие на МОПТ – Градски и междуградски транспорт; Покритие на транспортната мрежа/ честота на 
преминаване на МОПТ; Състояние на материалната база; Достъпност до МОПТ ;
Пешеходни и велосипедни потоци – Обезпеченост и състояние на пешеходните подходи; Наличие, 
покритие и качество на велосипедна инфраструктура; Велосипедна инфраструктура в проект;

Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или 
в лошо състояние елементи на градската жизнена 
среда (озеленени площи за широко обществено 
ползване, зони за отдих, улично и алейно 
осветление)

Елементи на градската жизнена среда – Озеленени  площи; Състояние и достъпност; Свободни 
пространства и сгради; Собственост, функции и състояние;
Елементи на градски дизайн – Състояние на уличното и алейно осветление; Качество на градското 
обзавеждане; Детски площадки;
Сигурност – Ниво на престъпност и пътна безопасност; Обществен ред - /опасни градски пространства, 
социални конфликти, ниво на видеонаблюдение/;

Незадоволително състояние на сградния фонд с 
административни и обществени функции

Сграден фонд – Състояние на сградния фонд; Преобладаваща функция на сградите; Вид строителство, 
степен на саниране Вид собственост;
Паметници на културата – Функция на сградите (обществени, жилищни, промишлени); Категория на 
сградите (местно, регионално, национално и световно значение); Вид на сградите (архитектурни, 
исторически, местности);
Територии с обществена значимост – Типология (крайбрежни, рекреационни, с концентрация на ПК и 
археология и други);  Състояние на териториите; Достъпност до и в територията;

Ниска степен на енергийна ефективност на 
сградния фонд

• Енергийна ефективност на сградния фонд;
• Брой предприятия, използващи ВЕИ (%);

Среда с нарушени екологични параметри Въздух, Енергия, Природни елементи, Шум, Отпадъци, Води 
Социално-икономически критерии са оценени за 
зоните в град Силистра, които концентрират 
административни, обществени и публични функции. 
Към потенциални зони за анализ са включени Парк 
дунавска градина и Пристанищен район. Тъй като 
зона Център е жилищна територия, нейните 
социално-икономически показатели съвпадат с 
тези на зоните с преобладаващ социален характер, 
без да бъдат пренебрегвани техните специфики в 
социално и икономическо отношение в контекста 
на зона за публични функции с висока обществена 
значимост.

Показатели за социално развитие – Лечебни заведения в зоната, Образователни заведения; Културни 
институти и центрове за изкуство; Центрове за административни услуги;  Други обекти с обслужващи 
функции (банки, хотели, ресторанти, гари и други)

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЗОНИ 
С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
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ОЦЕНКИ НА ЗОНИ НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ 
С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ – ВАРИАНТ 1
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ – ВАРИАНТ 2
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ – ВАРИАНТ 3
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ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ
Идентифицирани 
проблеми и 
възможни 
интервенции за 
решаване на 
проблемите

Идентифицирани проблеми

Недобро състояние на техническата и транспортна инфраструктура;

Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на градската жизнена
среда;

Лошо състояние и/или недостатъчен капацитет на сградния фонд за обществено обслужване
(образователна, социална, културна, здравна, спортна, административна инфраструктура) на 
територията на зоната.

Възможни интервенции
Рехабилитация и реконструкция на градска улична мрежа в зоната и транспортни съоръжения;

Рехабилитация и реконструкция на алейно осветление, градски дизайн и обзавеждане;

Обновяване на обекти на обслужващата местна администрация, обекти на образователната, здравна
и културна инфраструктура - ремонт, обновяване на сградния фонд, енергийна ефективност, 
физическата среда, непосредствено прилежаща към обществени сгради за достъп за хора в 
неравностойно положение;

Опазване и развитие на недвижими културни ценности - развитие на исторически културни атракции
и популязиране на туристическия потенциал на културното наследство; подпомагане развитието на 
регионални продукти и пазарна информация, кампании за подобряване на осведомеността относно
културното наследство.
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ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА

Идентифицирани 
проблеми и 
възможни 
интервенции за 
решаване на 
проблемите

Идентифицирани проблеми

Лошо състояние на техническа и улична инфраструктура;

Лошо състояние на елементи на градската жизнена среда - липсва достъп на хора в неравностойно
положение; липса на активна/динамична среда на живот/работа; лошо състояние на елементите на 
градската жизнена среда.

Възможни интервенции
Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в обхвата на зоната;

Изграждане, рехабилитация на озеленени площи, алейното осветление, тротоарни настилки, 
поставяне на видеонаблюдение и енергоспестяващо осветление, достъп за хора в неравностойно
положение, елементи на градския дизайн (кошчета, указателни табели).
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СОЦИАЛНА ЗОНА 1 – ЮГ 1 И ЮГ 3
Идентифицирани 
проблеми и 
възможни 
интервенции за 
решаване на 
проблемите

Идентифицирани проблеми

Лошо състояние на жилищния сграден фонд за цялата зона; 

Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на градската жизнена
среда в обхвата на зоната;

Недобро състояние на уличната мрежа в зоната;

Лошо състояние и/или недостатъчен капацитет на сградния фонд за обществено обслужване
(образователна, социална, културна, здравна, спортна, административна инфраструктура) на 
територията на зоната.

Възможни интервенции
Обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез ремонт на покриви, сградни инсталации и 
фасадна дограма и външна топлоизолация, съоръжения за подобряване на енергийната ефективност
в многофамилни жилищни сгради;

Изграждане, рехабилитация и разширение на елементите на градската жизнената среда в зоната -
изграждане, рехабилитация на тротоари и пешеходни алеи, улично и алейно осветление, 
ведеонаблюдение и подобряване достъпа за хора с увреждания; благоустрояване и обзавеждане на 
междублокови пространства и зелени пространства за широко обществено ползване (детски 
площадки, спортни площадки, паркоместа);

Рехабилитация и реконструкция на градска улична мрежа в зоната,  прилежащото улично осветление, 
паркоместа;

Обновяване на обекти на образователна, социална, културна, здравна, спортна, административна
инфраструктура - Ремонт, обновяване на сградния фонд, енергийна ефективност, физическата среда, 
непосредствено прилежаща към обществените сгради за достъп за хора в неравностойно положение; 
Ремонт, обновяване на спортна инфраструктура.
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СОЦИАЛНА ЗОНА 1 – СЕВЕР И ИЗТОК

Идентифицирани 
проблеми и 
възможни 
интервенции за 
решаване на 
проблемите

Идентифицирани проблеми

Лошо състояние на жилищния сграден фонд за цялата зона; 

Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на градската жизнена
среда в обхвата на зоната;

Недобро състояние на уличната мрежа в зоната.

Възможни интервенции
Обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез ремонт на покриви, сградни инсталации и 
фасадна дограма и външна топлоизолация, съоръжения за подобряване на енергийната ефективност
в многофамилни жилищни сгради;

Изграждане, рехабилитация и разширение на елементите на градската жизнената среда в зоната -
изграждане, рехабилитация на тротоари и пешеходни алеи, улично и алейно осветление, 
ведеонаблюдение и подобряване достъпа за хора с увреждания; благоустрояване и обзавеждане на 
междублокови пространства и зелени пространства за широко обществено ползване (детски 
площадки, спортни площадки, паркоместа);

Рехабилитация и реконструкция на градска улична мрежа в зоната,  прилежащото улично осветление, 
паркоместа.
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ОБЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 


